
      
 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Р А Ц А  

               

 

Проект!  

                                                                                                                                                                                      

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА – Област Враца 2022  г. 

 

№ Мярка Срок 
Отговорна 

институция 

Индикатор за оценка 

на изпълнението 

Очаквано 

въздействие 

I. Въвеждане на единен подход за всеобхватно  и унифицирано планиране и отчитане на  

действията в областта на антикорупционната политика 

 

1. 

 

Укрепване  на  общата 

координация  между членовете 

на ООСППК-Област Враца 

местната власт и 

териториалните звена на 

централната изпълнителна 

власт 

Целогодишно, 

2022  г. 

Областна 

администрация-Враца 

Списък на длъжностни 

лица във всяко 

териториално звено и 

общините от областта, 

отговарящи за 

превенция на 

корупцията 

Подобрена 

координация и 

ефективност на 

превенцията 

2. Прилагане на антикорупционен 

механизъм за докладване на 

резултатите в областта на 

противодействие на корупцията 

в общинските администрации и 

териториалните звена на 

централната изпълнителна 

власт, съобразен със 

 21.12.2022 г. Областна 

администрация-Враца 

Териториални звена 

Местна власт 

Ежегодни 

отчети/доклади 

Повишен контрол и 

внимание  към 

засилване на 

превенцията и 

антикорупционните 

механизми 



Национална стратегия 2021-

2027 

II. Секторен подход и противодействие на корупцията 

1. Актуализиране на Вътрешни 

правила, наредби и 

разпореждания  в 

Tериториалните звена и 

местната власт,  с оглед 

недопускане на корупционни 

практики и в съответствие със 

законодателството. 

 

Целогодишно, 

2022 г. 

Областна 

администрация- 

Враца 

Териториални звена 

Местна власт 

Утвърдени  правила Минимизиране на 

корупционния риск при 

обществените поръчки  

III. Мерки, целящи укрепване на антикорупционната среда 

 

1. Запознаване на служителите в 

Областна администрация-

Враца с новото 

законодателство в областта на 

превенцията и 

противодействието на 

корупцията.  

 

Март –Декември 

2022 г. 

Областна 

администрация-Враца 

Брой запознати 

служители 

По-добра осведоменост 

на служителите 

IV. Мерки за създаване на прозрачност в дейността на администрацията и за популяризиране  

на предприетите антикорупционни мерки 

 

 

1. Популяризиране на дейността 

на ООСППК-Област Враца, 

Консултативния съвет към 

Председателя на ООСППК-

Област Враца и техните 

решения  

Март -Декември 

2022 г. 

Областна 

администрация-Враца 

Публикувана актуална 

информация на 

интернет страницата на 

Областна  

администрация-Враца 

Брифинги  по значими 

теми, събития и 

инициативи на Съвета. 

Участие  на членовете 

на Съвета в предавания- 

радио, ТВ. 

 

Повишена прозрачност 

в работата на ООСПК-

Област Враца и 

Консултативния съвет 



2. Публикуване на интернет 

страницата на Областна 

администрация-Враца – 

Матрица за изпълнение на 

План за действие 2022 г.  

21.12.2022 г. Областна 

администрация-Враца 

Публикувана матрица Повишена прозрачност 

V. Сътрудничество между държавните институции, гражданското общество, медиите и бизнеса 

 

1. Подобряване  на механизмите 

за координация  между 

Областния управител на 

Област Враца и 

ръководителите на 

териториалните звена на 

централната изпълнителна 

власт  на територията на област 

Враца   

Март -Декември 

2022 г. 

Областна 

администрация-Враца 

и териториални звена  

на централната 

изпълнителна власт 

Актуализиране на 

Правилата за 

взаимодействие с 

ръководителите на 

териториалните звена 

 

Подобрена 

координация и контрол 

на дейността на 

териториалните звена 

2. Усъвършенстване на формите 

на антикорупционно 

сътрудничество между 

членовете на ООСППК-Област 

Враца и Общинските 

обществени съвети за 

превенция на корупцията  

Април -Декември 

2022 г. 

ООСППК- 

Област Враца 

Актуализирани Правила 

за организацията и 

дейността на ООСПК-

Област Враца и 

ОбОСППК   

Повишен ефект на 

работата на членовете 

на  ООСППК и  

ОбОСППК 

3. Провеждане на заседание на 

КС към Председателя на 

ООСППК-област Враца  

Януари 2022 г.  Областна 

администрация- 

Враца  

Проведено заседание Приет проект на План 

за действие 2022 г.  

4. Провеждане на заседание на 

ООСППК-Област Враца. 

Обсъждане и приемане на План 

за действие 2022  

Февруари 2022 г. Областна 

администрация – 

Враца  

Проведено заседание  Утвърден План за 

действие 2022  г.  

5. Организиране и провеждане на 

регионална кръгла маса –

„Върховенството на закона“. 

Регионална и местна власти, 

граждански сектор и  медии.  

II-ро полугодие на  

2022  г. 

 

 

 

Областна 

администрация-Враца 

съвместно с 

граждански сектор и 

медии. 

 

 

Проведена кръгла маса  Повишена публичност 

 



6. Организиране и провеждане на  

Обществен антикорупционен 

форум: «Резултати от 

предприетите действия по 

превенция и противодействие 

на корупцията от  

териториалните звена на 

изпълнителната власт през 2022  

г. ». 

16.12.2022  г.  Областна 

администрация-

Враца, съвместно с 

Териториалните звена  

Проведен форум  Повишена публичност 

Отчетени резултати 

oт териториалните 

звена 

VI. Анализ и оценка за идентифициране на области с повишен корупционен риск 

 

 

1. Оценка на корупционния риск 

в териториалните звена на 

изпълнителната власт  

21.12.2022  г. Териториални звена    

        Доклад 

 

Превантивен ефект и 

въздействие 

 

VII. Антикорупционно обучение  

 

1. Обучение служителите в 

Областна администрация - 

Враца  

Май - Декември 

2022 г. 

Областна 

администрация-Враца 

  

  Проведени обучения  

Повишен капацитет 

 

2. Обучения на служителите в 

Териториалните звена и 

местната власт  

Май - Декември 

2022 г.  

Териториални звена  

Местна власт  

 Проведени обучения  Повишен капацитет  

 

 

*Проектът на План за действие 2022 г. на ООСППК –област Враца  е приет на редовно заседание на Консултативния съвет към 

Председателя на ООСППК –област Враца, проведено на 20 януари 2022 г. Същият е отворен за допълване и надграждане с нови мерки, 

дейности и инициативи. Окончателното му приемане е предвидено за 24 февруари 2022 г. на заседание на ООСППК- област Враца.  

 

 


